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Да обичаме не на думи, а с дела  

 

„Каня цялата Църква, както и мъжете и жените с добра воля, да отправят 

поглед към всички, които протягат ръце, викайки за помощ и които търсят 

нашата солидарност. Това са наши братя и сестри, създадени и обичани от 

единствения Небесен Отец.“ 

 

Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“, 13.06. 2017 г. 

 

Всяка година, неделята преди 13 ноември – деня на Блажените 

мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат, отбелязваме Деня на „Каритас“.  

Целта на този ден е да мотивираме християнските общности и всички хора с добра воля, 

без оглед на тяхната религия и националност, да изразят своята съпричастност към 

страдащите, както и да научат повече за разнообразните дейности на „Каритас“ в 

подкрепа на нуждаещите се. Да ги насърчим да подкрепят не само на думи, но и с дела 

изпадналия в нужда, като помогнат в ежедневните грижи на „Каритас“ – изцяло насочени 

към онези наши братя и сестри, живеещи в изолация, поради бедност, болести, 

злоупотреба или насилие. 

Тази година Денят на „Каритас“ ще премине под мотото „Да обичаме не на думи, а с дела“ и 

ще даде началото на една седмица, посветена на бедните. Инициативите, които ще бъдат 

организирани в дните 12-19 ноември 2017 г., ще следват призива на папа Франциск: „Нека 

се приближим до бедните: това ще бъде благоприятен момент да срещнем Бог, Когото търсим. (…) 

Нека ги посрещнем с отворени обятия като високопоставени гости на нашата трапеза; те могат да ни 

бъдат учители, които ни помагат да живеем вярата по-последователно“. 

 

„Каритас“, като организация на Католическата църква, е призвана да се вслушва в 

гласовете на страдащите. И в дух на солидарност и милосърдна грижа да бъде тяхна опора, 

като им помогне да възвърнат достойнството си и да поемат живота си в свои ръце.  

 

Нека в седмицата, в която отбелязваме Деня на „Каритас“, чрез делата си да бъдем 

конкретен знак за Милосърдната любов на Христос към бедните и най-нуждаещите се. 

Нека нашите действия да създадат многобройни моменти за среща и приятелство, за 

солидарност и конкретна помощ. Защото само когато превърнем споделянето, 

съпричастността и подкрепата в начин на живот, можем истински да се доближим до 

Стъпките Му и да живеем вярата в нейната пълнота. 

Петко Христов 

 Никополски епископ 

Президент на „Каритас България“ 
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Цели на настоящия Наръчник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчникът има за цел да подпомогне представителите на 

Католическата общност, сътрудниците на „Каритас” и всички, 

споделящи мисията на „Каритас”, в организирането и 

провеждането на инициативи за Деня на „Каритас“.  

Изготвен е като набор от информационни и практически 

материали, които да бъдат от полза за свещеници, енорийски 

отговорници, ръководители на центрове/проекти/екипи на 

„Каритас”, при въвличането и ангажирането на енориашите и 

сътрудниците на „Каритас“ в предвидените за Деня на 

„Каритас“ инициативи.  

Наръчникът предоставя информация за Деня на „Каритас“, за 

обявения от папа Франциск Световен ден на бедните, за 

структурата на „Каритас“ в България, за Мисията и ценностите 

на „Каритас“, както и насоки и предложения за реализиране на 

благотворителни инициативи. 

 

 



       Ден на „Каритас“, 12 ноември 2017 г. 
 

                                                                                                                                                     

 
 
 

 

4 

За свещеника 

 
Всеки свещеник би могъл да провокира съпричастие към Деня на „Каритас“ у 

своите енориаши, като анонсира Деня на „Каритас“ поне една неделя 

предварително, както и като ги запознае с: 

 

 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на „Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото: „Да обичаме не 

на думи, а с дела“, стр. 15. 

 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (19 ноември), като 

ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на 

бедните“, стр. 20, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на 

бедните“, намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия Наръчник. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 

от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 

на Католическата църква”, стр. 21.  

 Подкрепи поставянето в храмовете на касички за дарения на „Каритас“. 

 

 

След като ги приобщи към Деня на „Каритас“, свещеникът би могъл да насърчи 

своите енориаши да организират конкретна инициатива или да се включат в 

благотворителните инициативи на „Каритас”, както и да подкрепят нуждаещите се, 

като използват касичките за дарение на „Каритас“ или някои от начините, 

посочени на гърба на брошурата, приложена на страница 29 от настоящия 

Наръчник. 

 



       Ден на „Каритас“, 12 ноември 2017 г. 
 

                                                                                                                                                     

 
 
 

 

5 

За енорийския отговорник на „Каритас” 

 
 
 Всеки енорийски отговорник може да провокира съпричастие към Деня на 

„Каритас“ у хората, на които съответният енорийски „Каритас” помага, техните 

семейства, партньорите и сътрудниците на енорийския „Каритас”, като анонсира 

Деня на „Каритас“ поне една седмица предварително, както и като ги запознае 

с: 

 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на „Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото: „Да обичаме не 

на думи, а с дела“, стр. 15. 

 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (19 ноември), като 

ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на 

бедните“, стр. 20, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните“, 

намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия Наръчник. 

 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от 

настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на 

Католическата църква”, стр. 21. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 

от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 

на Католическата църква”, стр. 21. 

 

Енорийският отговорник би могъл да мотивира хората от енорията заедно с 

доброволците и служителите на енорийския „Каритас” да организират 

благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора или да подкрепят 

дейности на „Каритас” по някои от начините, посочени на гърба на брошурата, 

приложена на страница 29 от настоящия Наръчник.  

 

Идеи за реализирането на конкретни благотворителни инициативи за Деня на  

„Каритас“, енорийският отговорник може да почерпи глава „Ден на „Каритас“, 

„Предложения за организиране на инициативи“ от настоящия Наръчник, стр. 18, 

както и от „Ръководство за организиране на благотворителни инициативи на 

„Каритас“, намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия Наръчник. 
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За ръководителя на център/проект/екип на „Каритас” 
 
 

Всеки ръководител на център/проект/екип може да провокира съпричастие към 

Деня на „Каритас“ у бенефициентите, техните семейства, партньорите и 

сътрудниците на „Каритас”, като анонсира Деня на „Каритас“ поне една 

седмица предварително, както и като ги запознае с: 

 Същността на Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на Каритас”, стр. 7. 

 Мотото за Деня на „Каритас“, като ползва информацията от настоящия 

Наръчник, глава „Ден на Каритас”, „Пояснения към мотото: „Да обичаме не 

на думи, а с дела“, стр. 15. 

 Обявения от папа Франциск Световен ден на бедните (19 ноември), като 

ползва информацията от настоящия Наръчник, глава „Световен ден на 

бедните“, стр. 20, и „Послание на папа Франциск за Световния ден на 

бедните“, намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия Наръчник. 

 Дейността на своята епархийна организация, като ползва информацията от 

настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност на 

Католическата църква”, стр. 21. 

 Дейностите на „Каритас” по света и в България, като ползва информацията 

от настоящия Наръчник, глава „Каритас” – израз на милосърдната дейност 

на Католическата църква”, стр. 21. 

 

Ръководителят на център/проект/екип би могъл да мотивира семействата на 

хората, на които се помага, партньорите на организацията заедно с доброволците и 

служителите на енорийския „Каритас” да организират благотворителни 

инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора или да подкрепят дейности на 

„Каритас” по някои от начините, посочени на гърба на брошурата, приложена на 

страница 29 от настоящия Наръчник. 

 

Идеи за реализирането на конкретни благотворителни инициативи за Деня на  

„Каритас“, ръководителят на център/проект/екип може да почерпи от глава „Ден 

на „Каритас“, „Предложения за организиране на инициативи“ от настоящия 

Наръчник, стр. 18, както и от „Ръководство за организиране на благотворителни 

инициативи на „Каритас“, намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия 

Наръчник. 
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Ден на „Каритас“ 

Същност  
 

Денят на „Каритас“ е определен с решение на Епископската конференция на 

Католическата църква в България от 2000 година. Според взетото решение, неделята 

преди 13 ноември, денят на БЛАЖЕНИТЕ Мъченици: Евгений, Камен, Павел и Йосафат, 

се определя за Ден на Каритас за всички епархии в страната.  

 

Целта на този ден е да бъдат мотивирани християнските общности и всички хора с добра 

воля, без оглед на тяхната религия и националност, да изразят своята съпричастност към 

страдащите, както и да научат повече за разнообразните дейности на „Каритас“ в 

подкрепа на нуждаещите се. Да бъдат насърчени да подкрепят не само на думи, но и с дела 

изпадналия в нужда, като помогнат в ежедневните грижи на „Каритас“ – изцяло насочени 

към онези наши братя и сестри, живеещи в изолация, поради бедност, болести, 

злоупотреба или насилие. 

На този ден, всички енории1 са призовани да организират благотворителни инициативи за 

набиране на средства за дейности на „Каритас”, подкрепящи хора в нужда, в тяхната 

енория и в тяхната епархия. Генералният секретариат има за задача да подкрепи мрежата 

на „Каритас” в България, така че този ден да бъде общ за всички. 

 

 

Как протича Денят на „Каритас“ 

 

Денят на „Каритас“ протича с организиране на благотворителни инициативи за набиране 

на средства за дейности на „Каритас“ в подкрепа на нуждаещи се хора. Структурите по 

места сами определят за каква кауза ще набират средства и за какво ще разходват 

набраните дарения.  

 

Сътрудниците на „Каритас”, представителите на Католическата общност и всички, 

ангажирани с мисията на „Каритас”, получават набор от рекламни материали – плакати, 

листовки и календари за 2018 г., които имат за цел да подпомогнат благотворителните 

инициативи, които ще реализират по места.  

 

                                                 
1  „...Енорията е основната организационна клетка на Църквата, там се извършва пасторалната и 

милосърдната дейност, там са човешките, материалните и финансовите ресурси за тази дейност.” – 
Училище на Каритас: „Структура и взаимодействие в „Каритас” на енорийско ниво”. 
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Да бъдем част от Деня на „Каритас“ 

„Благословени са ръцете, които се отварят, за да приемат бедните и да им се притекат на помощ: това 

са ръце, които носят надежда. Благословени са ръцете, които преминават всички бариери на култура, 

религия и националност, за да излеят маслото на утехата върху раните на човечеството. Благословени 

са ръцете, които се отварят, без да искат нищо в замяна, без „ако“, без „но“ и без „може би“: това са 

ръцете, които правят да слезе над техните братя и сестри Божият Благослов.“ 

 Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“. 

 

По време на Деня на „Каритас“ и в седмицата, посветена на бедните (12-19 ноември 2017 

г.), сътрудниците на „Каритас“, представителите на Католическите общности и всички, 

споделящи мисията на „Каритас“, биха могли да организират инициативи в подкрепа на 

нуждаещи се хора и на дейности на „Каритас“, чрез които организацията помага на хора в 

уязвимо положение.  

 

И така – подавайки ръка на бедните и страдащите, да създадат истинска среща с тях и да 

бъдат основоположници на културата на споделянето, която да стане начин на живот. 

 

Защото, както е казал Свети апостол Яков: „Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има 

вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат 

дневната храна, а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не 

им даде, що е потребно за тялото - каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе 

си е мъртва.“  (Як 2:14-17).  
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Блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат  
 
 

На 13 ноември Църквата отбелязва паметта на 

четиримата български мъченици: Евгений Босилков, 

Камен Вичев, Павел Джиджов, Йосафат Шишков, 

пролели кръвта си като свидетелство за християнската 

си вяра и верността си на църковното единство. 

 

По време на комунистическия режим в България, 

през лятото на 1952 г., са арестувани много 

католически свещеници. Сред арестуваните са и 

никополският епископ Евгений Босилков – 

пасионист, и отците успенци Камен Вичев, Павел 

Джиджов и Йосафат Шишков.  

 

Задържаните са обвинени в „участие в нелегална 

католическа организация и шпионаж“. 

Подложени са на нечовешки мъчения и 

унижения.  

 

Присъдата е прочетена на 3 октомври: „По членове 70 и 83 от Наказателния кодекс 

монсиньор Босилков е осъден на смърт чрез разстрел и конфискация на имуществото му”. 

Същата присъда се отнася и за свещениците успенци Камен Вичев, Павел Джиджов и 

Йосафат Шишков. Останалите подсъдими представители на католическото духовенство 

са пратени в затвора за различни срокове.  

 
Смъртните присъди са изпълнени на 11 ноември 1952 г. в Централния софийски затвор.  
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Блажени Евгений Босилков 

 

„За мен мъченията и гоненията са благодат от Бога, в тях се утвърждава 

Христовата вяра, те са залог за вечността на Христовата църква на 

земята. Ето защо аз приемам смъртта като най-висше благо. Следите от 

нашата кръв ще показват пътя към прекрасното бъдеще и независимо че 

няма да го доживеем, другите ще пожънат това, което ние посяхме с усилия. 

Там, където има несправедливост, налице е Божието всемогъщество.“  

Бл. Евгений Босилков 

Епископ Евгений Босилков е роден със светското име Викентий 

на 16.11.1900 г. в Белене. Единадесетгодишен постъпва в 

католическата семинария в село Ореш, по-късно се премества в 

семинарията в Русе. Продължава образованието си при отците 

пасионисти в Белгия и Холандия и приема монашеското име Евгений.  

Завършва философия и богословие в Холандия и Белгия и след завръщането си в 

България през 1924 г., е ръкоположен за свещеник. Специализира източноцърковни науки 

в Папския източен институт в Рим и през 1932 г. защитава дисертация на тема „За унията 

на България с Римската църква през първата половина на XIII век“.  

След смъртта на монс. Теелен през 1946 г., Светият престол назначава о. Евгений за 

апостолически администратор на Никополската епархия. На 26.07.1947 г. папа Пий XII 

назначава Евгений Босилков за епископ на Никополската епархия. Той е първият 

българин епископ пасионист в епархията.  

Епископ Евгений Босилков е арестуван на 16.07.1952 г., като е обвинен заедно със 

задържаните с него свещеници, за участие в „нелегална католическа организация и 

шпионаж“. Задържаните са подложени на нечовешки мъчения. Съдът започва заседания 

на 20.09.1952 г.  Присъдата е прочетена на 3 октомври: по членове 70 и 83 от Наказателния 

кодекс монсеньор Босилков е осъден на смърт и конфискация на имуществото му. 

Смъртната присъда е изпълнена на 11.11.1952 г. в 22,30 часа в двора на Централния 

софийски затвор. 

На 15.03.1998 г. папа Йоан Павел II официално го провъзгласява за блажен в римската 

базилика „Свети Петър”. Определената от Папата дата за честване на блажения Евгенй 

Босилков е 13 ноември. Босилков е първият епископ – мъченик от Източна Европа, 

преследван, арестуван, осъден и убит от комунистическия режим. 
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Блажени Камен Вичев 

Придобийте за нас с молитвата си благодатта да останем верни на 

Христос и на Църквата във всекидневния си живот, за да бъдем достойни да 

станем Негови свидетели, когато дойде моментът.“ 

Бл. Камен Вичев 

Отец Камен Вичев е роден със светското име Петър в с. Срем на 

23.05.1893 г. от родители православни. На 08.09.1910 г. става 

послушник в ордена на успенците в Гент, Белгия. Там приема 

името Камен. 

През 1912 г. започва богословското си образование в Льовен, 

Белгия, където учи до лятото на 1918 г. След това е назначен за преподавател в колежа 

„Свети Августин” – гр. Пловдив, а по-късно - в малката семинария в Кум-Капу, Цариград. 

Именно в Цариград, на 22.12. 1921 г., е ръкоположен за свещеник от източен обред.  

След като защитава докторат по богословие в университета в Страсбург, през 1930 г. е 

назначен за преподавател по философия в колежа „Свети Августин” – гр. Пловдив. Често 

го канят да изнася лекции на теми, свързани с младежта и обществения живот. Сътрудник 

е на католическия вестник „Истина“ и списание „Византийски изследвания“.  

През 1948 г. всички свещеници чужденци са прогонени от България и отец Камен е 

провъзгласен за областен викарий на българите успенци. Отец Вичев предчувства 

ужасното бъдеще. В писмо от 24.11.1949 г. до главния ръководител на успенците о. Жерве 

Кенар, той пише: „Желязната завеса става все по-непроницаема. Вероятно събират сведения за процес 

срещу католическите свещеници, които ще последват съдбата на протестантските пастори, когато 

моментът настъпи“.  

Заедно с о. Павел Джиджов, отец Камен е арестуван през нощта на 04.07.1952 г. и на 
03.10.1952 г. е осъден по обвинения, че е „водач на католически заговор срещу 
сигурността на държавата“. Разстрелян е на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор. 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г.  

„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много 

добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат 

Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към 

въплътеният Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата 

Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за 

блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г. 
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Блажени Павел Джиджов 

 

„Очакваме да дойде нашият ред: нека бъде волята Божия.“ 

Бл. Павел Джиджов 

Отец Павел Джиджов е роден със светското име Йосиф в гр. 

Пловдив на 19.07.1919 г., в семейство на ревностни католици от 

западен обред. През 1926 г. става ученик в началното училище на 

успенците „Свети Андрей“ в Пловдив. От 1931 г. до 1938 г. учи в 

Пловдивския колеж „Свети Августин”.  

На 02.10.1938 г. става послушник успенец в Нозероа, Франция, и 

приема името Павел. До 1942 г. следва философия и богословие в 

гр. Лормоа, близо до Париж. Същата година, 1942 г., дава вечни обети при успенците. 

Поради заболяване е принуден да се завърне в България, но продължава задочно 

богословското си образование. На 26.01.1945 г. е ръкоположен за свещеник от латински 

обред в гр. Пловдив. Изпратен е във Варна, където следва икономика и социални науки, с 

цел по-късно да се заеме със стопанската дейност и домакинството на мисията.  

Отец Павел е много добър и активен студент и упражнява голямо влияние върху 

състудентите си. Не крие антикомунистическите си убеждения и затова е следен от новата 

власт. 

Настоятелите му поверяват домакинството на колежа „Свети Августин” в гр. Пловдив, а 

по-късно е назначен за иконом и снабдител на източния Викариат. 

През нощта на 04.07.1952 г. е арестуван в семинарията на успенците в Пловдив заедно с 

отец Камен Вичев. Отец Павел Джиджов е втори в списъка на обвиняемите. Осъден е на 

смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г. в Централния софийски затвор. 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г. 

 „Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много 

добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат 

Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към 

въплътеният Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата 

Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за 

блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г. 
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Блажени Йосафат Шишков 

„Най-важното нещо е да достигнем до Бога, живеейки заради Него – всичко 

друго е без значение.“ 

Бл. Йосафат Шишков 

Отец Йосафат Шишков е роден със светското име Робер Матей 

в гр. Пловдив на 09.02.1884 г., в семейство на ревностни 

католици. През 1893 г. постъпва в началното училище в 

Караагач, край Одрин. На 29.04.1900 г. става послушник успенец 

в град Фанараки, Турция, и приема името Йосафат. 

През 1904 г. е в гр. Льовен, Белгия, за да продължи следването си 

по философия и богословие. Ръкоположен е за свещеник от латински обред на 11.07.1909 

г. в гр. Малин, Белгия, след като завършва философия и теология в гр. Льовен. 

От 1914 г. до 1919 г. е учител в колежа „Свети Августин“ – гр. Пловдив. През юли 1929 г. е 

назначен за директор на малката семинария „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. Ямбол, където 

се обучават ученици от двата обреда - източен и латински.  

Отец Йосафат е първият човек в Ямбол, който доставя и ползва пишеща машина на 

кирилица, въвежда киното в обучението, организира вечеринки за младежите, където за 

първи път благодарение на него се слуша грамофон. Чест негов гост в семинарията е 

монсеньор Ронкали, тогава папски представител в България.  

През 1937 г. отец Йосафат е назначен за настоятел във Варна. През 1948 г., след 

изгонването на свещениците чужденци от България, е назначен за енорийски свещеник 

във Варна. Арестуван е през декември 1951 г. Никой няма информация за съдбата му в 

продължение на почти година, до момента, когато вестниците публикуват обвинителния 

акт срещу 40 души, обвинени в шпионаж. Сред тях е и името на отец Йосафат, обвинен, 

че е един от „най-старите шпиони”. Осъден е на смърт и е екзекутиран на 11.11.1952 г. 

Обявен е за блажен от папа Йоан Павел ІІ на 26.05.2002 г. 

„Тримата свещеници успенци, които днес с радост причислих към лика на Блажените, познаваха много 

добре тази истина. Причината, поради която свещениците Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат 

Шишков не се поколебаха да пожертват живота си, беше вярата им в Троичния Бог, любовта към 

въплътеният Божи Син Исус Христос, на Когото се посветиха в безрезервна служба на Неговата 

Църква.“ – из проповедта на Папа Йоан Павел ІІ на литургията-провъзгласяване за 

блажени, Пловдив, площад „Централен“, 26.05.2002 г. 
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„Разпнатият Балкан“, 

 

филм на журналистите Клод Соважо и Мари-Анж Донзе, представящ детайли около процеса срещу 

блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат, през свидетелски разкази на оцелелите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

„Разпнатият Балкан“, филмът представя посегателствата на 

комунистическия режим върху духовенството; местата, на които 

са били затворени свещеници и монахини, както и детайли 

около процеса срещу блажените мъченици Евгений, Камен, 

Павел и Йосафат, през свидетелски разкази на оцелелите. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVcoRCkh7i4
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Пояснения към мотото:  „Да обичаме не на думи, а с дела“ 
 
„Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в 

бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа. Множеството човешки трагедии, на 

които ставаме свидетели, предизвикват нашето състрадание и отговорност, продиктувана от 

християнската ни същност: на протегнатата ръка, да отвърнем с отворени обятия. 

 

„Ние сме солидарни с каузата на хората, изпаднали в бедност, както и с тези, 

живеещи на прага на бедността, служим й, защитаваме я в опита си да преобразим 

общностите на тези хора и структурите, които поддържат тяхната бедност.“ 

Етичен кодекс на „Каритас“. 

 

„Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!“ (1 Йн  3-18). Тези 

думи на апостол Йоан изразяват една заповед, която никой християнин не може да 

пренебрегне. Сериозността, с която „любимият ученик“ предава чак до наши дни 

заповедта на Исус, акцентира още повече върху опозицията, която се разкрива 

между празните думи, които често са върху нашите устни и конкретните действия, с 

които всъщност сме призвани да се измерваме. Любовта не признава алиби: този, 

който приема да обича, както Исус обикна, трябва да превърне Неговия пример в 

свой; най-вече, когато сме призвани да обичаме бедните. Начинът да обичаме като 

Божия Син всъщност е добре познат и Йоан ясно го припомня. Той се основава 

върху два крайъгълни камъка: Бог ни обикна първи (виж 1 Йн  4, 10-19); и Той 

обикна, отдавайки се изцяло, включително като отдаде и Своя собствен живот 

(виж 1 Йн  3- 16).“ 

 

Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“, 13.06. 2017 г. 

 

„Програмата на християнина – програмата на добрия самарянин, програмата на 

Исус – е „сърце, което вижда“. Това сърце вижда къде има нужда от любов и 

действа по съответния начин.”2  Както Исус ни каза: „Доколкото сте сторили това 

на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“3  

Етичен кодекс на „Каритас“. 

 

                                                 
2 Папа Бенедикт XVI, Deus Caritas Est, #31(2005), 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-
est_en.html  
3 Матей (25:40) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html
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„Ето поста, който избрах: разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на 

ярема, и угнетените пусни на свобода и всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с 

гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол – облечи го, и от 

еднокръвния си не се крий.“ 

Исая (58:6-7) 

 

„Съобразно Евангелието на Исус, ние избираме да сме редом до тези, които са 

бедни, маргинализирани или потиснати. Ние сме ангажирани с борбата срещу 

дехуманизиращата бедност, която лишава хората от тяхното достойнство и 

човешки облик. Водени от Светото писание, работим за свободата на потиснатите, 

за справедливо разпределение на земните блага и се стремим да помагаме на 

маргинализираните хора да вземат в свои ръце собствените си съдби.“  

 

Етичен кодекс на „Каритас“. 

 

„Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а дела няма? Може ли го 

спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от 

вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е 

потребно за тялото, - каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е 

мъртва.“  

 

 Яков (2:14-17). 
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Молитва, 
 
която може да бъде молена по време 
на Деня на „Каритас“ и в 
седмицата, посветена на бедните 
(12-19 ноември 2017 г.) 
 
„Нека не забравяме, че „Отче 
наш“ е молитвата на бедните. 
Молбата за хляб наистина 
изразява упованието в Бог за 
първичните ни потребности в 
нашия живот. Това, на което 
Исус ни е научил чрез тази 
молитва, изразява и обединява 
вика на този, който страда от 
несигурността на своето 
съществуване и липсата на най-
необходимото.  
 
На учениците, които искат от 
Исус да ги научи да се молят, 
Той им отговаря чрез думите 
на бедните, които се обръщаха 
към единствения Отец, в 
когото всички се признаваха за 
братя.  
 
„Отче наш“ е молитва, която се 
изразява в множествено число: 
поисканият хляб е „наш“ и 
това включва споделяне, 
участие и обща отговорност. В 
тази молитва всички ние 
признаваме изискването да се 
преодолее всяка форма на 
егоизъм, за да се достигне до 
радостта за взаимно приемане.“ 
 

Папа Франциск,  
„Послание за Световния ден на 

бедните“, т.8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отче наш 

 

Отче наш, Който си на небесата, 

да се свети името Ти,  

да дойде царството Ти,  

да бъде волята Ти,  

както на небето, така и на земята. 

  

Дай ни днес насъщния ни хляб,  

и прости ни дълговете,  

както и ние прощаваме на нашите длъжници,  

и не ни въвеждай в изкушение,  

но избави ни от злото.  

 

Амин. 
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Предложения за инициативи, 
 

които да бъдат организирани по време на Деня на „Каритас“ и 
в седмицата, посветена на бедните (12-19 ноември 2017 г.) 

 

 Организиране на съвместна молитва за бедните и нуждаещите се. 

 Отслужване на света Евхаристия на символично място, предложено от „Каритас“ и 

одобрено от църковните настоятелства (епископ на епархия, енорийски свещеник) 

с участието на епархийни и енорийски организации на „Каритас“, църковни 

общности, доброволци и т.н. По време на подготовката за деня на службата, могат 

да се организират моменти на размисъл и молитва и да се определят конкретни 

действия, които всеки може да реализира в своето ежедневие, така че да бъде в 

подкрепа на своя ближен. 

 Организиране на обща среща на едно символично място за местната Църква 

(болница, училище, читалище, център за изслушване, център за емигранти, 

приемни, център за разпределяне на храна, лагери за бежанци и т.н.), на всички 

църковни единици, ангажирани в служба на Милосърдната Любов („Каритас“, 

религиозни конгрегации, други благотворителни организации, Епископски 

комисии и т.н.) с участието на хората, жертви на бедността, за време за споделяне, 

за молитва, за трапеза, за развлечения, за солидарност, за споделени свидетелства и 

т.н. Могат да бъдат поканени и други хора, които не са църковни служители, но 

които се борят срещу бедността и които са партньори на „Каритас“ или на 

Църквата на място.  

 Организиране на посещения в болници, затвори, старчески домове, центрове за 

деца и младежи с увреждания и под., като се отдели време за говорене и споделяне 

с хората там. 

 Организиране на среща на хора в уязвимо положение с местни отговорни 

политици, за да ги изслушат за техните нужди и за начина, по който се отнасят към 

тях в общността, населеното място, квартала или в общината; как бедните могат да 

се включат в определянето на политики и програми, които ги касаят. 

 Стартиране на пилотен проект, подготвен от общността или от работна група, в 

която бедните да имат своето място по приоритетна тема в местен контекст.   

 Подкрепа на дейности на „Каритас“, чрез които се полагат грижи за уязвими групи 

от хора: под формата на доброволчество или на финансово дарение. 

 
 



       Ден на „Каритас“, 12 ноември 2017 г. 
 

                                                                                                                                                     

 
 
 

 

19 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Обратна връзка за Деня на „Каритас“ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

С цел подобряване на организационните дейности 

за Деня на „Каритас“ за следващата година, взелите 

участие в тазгодишния Ден на Каритас могат да 

подадат своите мнения, коментари и препоръки, 

като изпратят мнението си до „Каритас България“, 

на имейл: info@caritas.bg . 

 

 

Информация за конкретни благотворителни инициативи, които могат да 

бъдат организирани за Деня на Каритас, както и по други поводи, могат да 

бъдат открити в „Ръководство за организиране на благотворителни инициативи на 

„Каритас“, намиращо се в приложенията на стр. 29 от настоящия Наръчник. 

 

mailto:info@caritas.bg


       Ден на „Каритас“, 12 ноември 2017 г. 
 

                                                                                                                                                     

 
 
 

 

20 

 
Настоящият Ден на „Каритас“  

протича в неделята преди отбелязването на  
 

Световния ден на бедните 
  
 
На 13 юни 2017 г. папа Франциск официално обявява първия Световен ден на бедните, 

който ще се отбелязва в 33-та Неделя от годината, на 19 ноември.  

 

 „В края на Юбилея на Милосърдието, аз поисках да поднеса на Църквата Световен ден на бедните, та 

в целия свят християнските общности да стават все повече и да стават по-конкретен знак за 

милосърдната любов на Христос към бедните и най-нуждаещите се. Към другите Световни дни, 

установени от моите Предшественици, които сега са традиция в живота на нашите общности, занапред 

бих искал да се присъедини и този Ден, който носи в себе си едно типично евангелско допълнение, т.е. 

предпочитанието на Исус към бедните. 

Аз каня цялата Църква, както и мъжете и жените с добра воля, да отправят поглед в този ден към 

всички, които протягат ръце, викайки за помощ и които търсят нашата солидарност. Това са наши 

братя и сестри, създадени и обичани от единствения Небесен Отец. Този Ден, на първо място, иска да 

стимулира вярващите да реагират на упадъчната култура на разхищението, като направят своя 

културата на срещата. В същото време, поканата е отправена към всички, независимо от тяхната 

религиозна принадлежност, да се отворят за споделяне с бедните във всички форми на солидарност, в 

конкретен знак на братство. Бог създаде небето и земята за всички, а именно хората, за съжаление, 

създадоха граници, стени и огради, предавайки първоначалния дар, предназначен за цялото човечество, без 

никакво изключение.“  

Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните“, 13.06.2017 г. 

 

Цялото послание на папа Франциск може да бъде видяно в Приложенията на стр. 29 в 

настоящия Наръчник. 
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„КАРИТАС” –  

израз на милосърдната дейност на Католическата църква 
 
 

 
„Каритас Интернационалис“ е благотворителна организация на 

Католическата църква и като такава следва мисията на Църквата да 

служи на бедните и да насърчава милосърдието и справедливостта 

по целия свят. В „Каритас Интернационалис” членуват над 160 

национални „Каритас” организации, работещи по целия свят.  

Конфедерацията има 7 региона на действие: Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и 

Карибите, Близкия Изток и Северна Африка, Северна Америка, Океания. „Каритас 

Интернационалис” обслужва всички хора в нужда, независимо от тяхната религия, 

националност и обществено положение. Служителите и доброволците на конфедерацията 

се отнасят към хората, за които полагат грижи, с достойнство и уважение.  

 
„Каритас Интернационалис” насърчава всеки да помага при хуманитарни кризи, да 

допринася за човешкото развитие и да се застъпва за каузи, оборващи бедността и 

насилието. Конфедерацията анимира католическите общности и всички хора с добра воля 

да бъдат солидарни със страданието на техните братя и сестри по целия свят. 

 
„Каритас Интернационалис” се стреми да постигне свят, в който гласовете на бедните ще 

бъдат чути. Свят, в който жените и мъжете от най-бедните и най-непривилегированите 

общности ще бъдат в състояние да повлияят на системи, решения и ресурси, които ги 

засягат. Едва тогава те ще могат да живеят при правителства, институции и световни 

структури, които са справедливи и отговорни. 

 
o Устав 

o Ценности и принципи  

o Етичен кодекс 

o Кодекс за поведение на персонала 

o www.caritas.org  

 
 

 
 
 

http://www.caritas.org/where-caritas-work/
http://www.caritas.org/where-caritas-work/
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2014/08/CI-StatutesEN-2012.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Value-and-principes.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x55678
http://www.caritas.org/
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„Каритас Европа“ е един от седемте региона на „Каритас 

Интернационалис“, мрежа от благотворителни католически 

организации, посветени на дейности, водещи до намаляване 

на бедността и постигане на социална справедливост. Всички тези организации работят 

заедно и неуморно за изграждането на един свят на любов и справедливост, където всяко 

човешко същество може да живее в мир и с достойнство, като част от едно 

човешко семейство. 

 

„Каритас Европа“ е мрежата на „Каритас“ организациите на Европейския континент. Към 

нея се числят 49 организации членки, реализиращи дейности в 46 европейски държави. В 

мисията и ценностите на „Каритас Европа“ дълбоко е залегнала ангажираността в борбата 

с бедността и социалното изключване, както и насърчаването на социалната 

справедливост и човешкото развитие.  

 

На територията на Европейския континент, „Каритас Европа” фокусира дейността си 

върху въпроси, свързани с бедността, социалното изключване, неравенството, миграцията 

и убежището. На глобално ниво, „Каритас Европа” се занимава активно с хуманитарна 

помощ и международно развитие.  

 

Като мрежа от „Каритас” организации, „Каритас Европа” работи за качественото й 

укрепване, чрез подпомагане на обмена на знания, опит и експертиза между отделните 

организации, за да се повиши ефективността и устойчивостта на всяка една от тях. 

 
o www.caritas.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caritas.eu/country
http://www.caritas.eu/
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Национална католическа федерация „Каритас България” е 

създадена през 1993 г. с решение на Епископската конференция на 

Католическата църква в България. „Каритас България” е федерация 

на независими епархийни католически организации: „Каритас Витания” (към Софийско-

Пловдивска епархия), „Каритас Русе” (към Никополска епархия), „Каритас София” (към 

Католическа Апостолическа екзархия). Като благотворителна организация на 

Католическата църква, федерацията следва своята мисия за изграждане на по-справедливо 

и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните и потиснатите, 

намират надежда за пълноценен живот.  

 
„Каритас България” подкрепя своите организации членки в извършването на социална 

дейност чрез структурите им по места. Едновременно с това, „Каритас България” 

предоставя информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност; насърчава 

диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от 

мрежата; подкрепя и подпомага организациите членки в изграждането на капацитета им; 

представлява организациите от мрежата и защитава техните интереси на национално и 

международно ниво; сътрудничи с други, сродни, организации с акцент върху екуменизма; 

лобира пред държавата и външни дарители.  

 

„Каритас България“ е част от световното семейство на благотворителните организации на 

Католическата църква „Каритас Интернационалис“. 

 
o Устав 

o Вътрешен правилник 

o Ценности и принципи  

o Етичен кодекс 

o Кодекс за поведение на персонала 

o www.caritas.bg  

    
 
„Каритас България” работи в следните направления: 
 
Застъпничество: следвайки мисията си да бъде в подкрепа на крайно бедните и 

нуждаещите се хора, „Каритас България” планира и осъществява редица застъпнически 

действия пред правителствените институции. Целта е да бъдат разработени и приложени 

дългосрочни и ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване 

качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до 

социални, здравни и образователни грижи и услуги.  

 
Международно сътрудничество: за да повиши и заздрави капацитета на своята мрежа от 

организации, „Каритас България” поддържа и координира активен диалог с 

http://vitania.caritas.bg/
http://www.caritas-ruse.bg/
http://www.caritas-sofia.org/
http://www.caritas.bg/Documents/Statut/Ustav_Caritas_BG-2008.pdf
http://www.caritas.bg/Documents/Statut/Pravilnik_CaritasBulgariaustav_2012.pdf
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Value-and-principes.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x55678
http://www.caritas.bg/
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международната мрежа на „Каритас” („Каритас Интернационалис”, „Каритас Европа”, 

„Каритас” организации от Балканския регион). 

 

Популяризиране: „Каритас България” концентрира своите действия в популяризиране 

дейностите на „Каритас” в България, чрез ясни и целенасочени послания, с цел 

изграждане и утвърждаване на добър имидж на федерацията; привличане на партньори и 

спонсори, чрез които федерацията подпомага дейностите на своите организации членки. 

 

Училище на Каритас: за повишаване професионалния капацитет и мотивацията на 

сътрудниците на „Каритас” (платени и доброволци), „Каритас България” реализира 

редица инициативи, сред които: семинари, обучения, форуми, както и партньорски срещи 

за обмяна на опит с други организации. На епархийно ниво, организациите членки 

провеждат допълнителни тематични срещи и обучения за сътрудниците на „Каритас” по 

места. 

 

Реакция при бедствени ситуации: в случаи на природни бедствия в страната, „Каритас 

България” мобилизира своята мрежа от сътрудници и оказва подкрепа на тежко 

пострадалите хора за връщане към нормалния ритъм на живот. Нашата дейност включва 

координация с международната мрежа от „Каритас” организации, хуманитарна подкрепа, 

рехабилитация и набиране на дарения за пострадалите. 

 

Кампании: за да подпомогне своите организации членки в реализирането на социални 

дейности, „Каритас България” ежегодно организира благотворителни кампании, в 

основата на които са залегнали конкретни национални каузи. Каузите, които федерацията 

подкрепя, целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, 

вероизповедание и политическо убеждение.  

 
 
Повече за дейността на „Каритас България“ може да видите в Годишния отчет за 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caritas.bg/Documents/AnnualReport/2016-BG.pdf
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Благотворителна католическа организация „Каритас Витания“ е 

създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивската епархия на 

Католическата църква в България, с цел да осъществява 

милосърдна дейност в пределите на епархията. Регистрирана е като юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. В края на 2014 г. бе 

създадена енорийската организация „Каритас Раковски“. Чрез своите дейности 

енорийският „Каритас“ разпространява доброволческия дух сред младото поколение в 

енория „Св. Михаил Архангел“. „Каритас Витания“ е член на Национална католическа 

федерация „Каритас България”.  

„Каритас Витания“, като милосърдна организация на Католическата църква, продължава 

лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в 

нужда. Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, 

„Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на 

общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия сътрудниците на 

организацията подхождат със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на 

всеки един човек. 

 
Визия: изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите – 
любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство. 
 
Мисия: вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служим на 
хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да 
призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят 
същото. 

o www.vitania.caritas.bg      

„Каритас Витания” реализира следните услуги и дейности: 

Домашни грижи на „Каритас“: „Каритас Витания” ръководи два центъра за Домашни 
грижи, чиито екипи работят на територията на 4 населени места: Раковски, Калояново, 
Житница и Дуванлий. Мобилните екипи предоставят в домовете на трудноподвижни, 
хронично болни, самотни и бедни възрастни хора медицински и социални услуги, които 
са съобразени с предписанията на лекуващите лекари и с индивидуалните нужди на 
старите хора. Благодарение на Домашни грижи на „Каритас“, възрастните хора получават 
достъп до качествени медицински и социални услуги, там където се чувстват най-
спокойни – в своите домове. Едновременно с това, в лицето на медицинските екипи на 
„Каритас“ те срещат разбиране, внимание, подкрепа и обич – от които имат най-голяма 
нужда в своето ежедневие. 
 

Съботни приключения: всяка събота, под ръководството на педагог, понякога и с 

помощта на млади доброволци, за деца на възраст от 6 до 12 г. се организират различни 

http://www.vitania.caritas.bg/
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по вид и съдържание занимания, имащи за цел пълноценно развитие на потенциала на 

децата, чрез запълване на свободното им време с интересни и полезни дейности, игри, 

образователни филми и др. Предоставяйки извънучилищни дейности и форми за работа 

с децата, сътрудниците на „Каритас Витания“ целят да осмислят тяхното свободно време, 

да подкрепят социалното им включване и да намалят риска от отпадането им от училище. 

 
Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора „Моят ближен”: програмата има 
за цел да предостави индивидуална помощ, според конкретните нужди, на хора, изпаднали 
в затруднение, поради тежко състояние на бедност (безработица, болест и др.). 
 
Фонд „Милосърдие”: създаден по инициатива на монс. Георги Йовчев – епископ на 
Софийско-Пловдивска епархия и основател на „Каритас Витания“, а също така и с 
неговата финансова подкрепа, фондът се използва за осигуряване на материална подкрепа 
на крайно нуждаещи се хора. 
 
Българска хранителна банка и социална кухня „Св. Антон“ – с. Белозем: 

благодарение на регулярните дарения на Българска хранителна банка и в сътрудничество 

със социална кухня „Св. Антон“, ръководена от ордена на Малките братя Капуцини в 

България, бедни семейства и самотноживеещи възрастни хора от няколко населени места 

получават редовно хранителни пакети и топъл обяд. 

 
Подкрепа за бежанци: „Каритас Витания“ подпомага интеграцията на бежански 
семейства, като осигурява с къщи за подслон. 
 
Да постигнем повече: дейностите по програмата имат няколко основни цели: духовно 

развитите на служителите и доброволците на „Каритас Витания“; популяризиране и 

разпространяване на доброволчеството; създаване и развитие на енорийски „Каритас“ 

организации, които да бъдат в подкрепа на местната общност; популяризиране на 

дейността на организацията; повишаване на знанията и уменията на служителите и 

доброволците на организацията. 

 
Доброволчество и развитие на „Каритас” в енорийската общност: като организация 

на Църквата, „Каритас Витания” има за цел да помага на християните да живеят в 

заповедта за любов. Затова за доброволците на „Каритас Витания” се организират срещи, 

обучения и духовни упражнения, които да ги насърчат активно да живеят в любов към 

ближния. За „Каритас Витания“ работата с доброволците, въвличането им в конкретна 

милосърдна дейност и организирането на срещи, обучения и духовни размишления са 

важна предпоставка за оформянето на енорийския „Каритас” като средство, което 

позволява на цялата общност да засвидетелства християнската любов по организиран 

начин към онези, които са в нужда.  

Повече за дейността на „Каритас Витания“ може да видите в Годишния отчет за 2016 г.  

http://caritas.bg/Documents/AnnualReport/Caritas-Vitania/2016.pdf
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Русенска католическа организация „Каритас“ („Каритас Русе”) 

е създадена през 1992 г. като благотворителна организация на 

Католическата църква в България с територия на дейност 

Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени структури в три 

населени места на територията на епархията: Белене – „Каритас Белене“, Малчика – 

„Каритас Малчика“ и Свищов – „Каритас Свищов“. „Каритас Русе” е член на Национална 

католическа федерация „Каритас България”.  

 

Мотивирана от Христовото учение, организацията се бори с бедността, изключването и 
дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните 
социални услуги в общността и действията при бедствия, „Каритас Русе” достига до 
хиляди жени, деца и мъже във време на трудности и изпитания и съдейства за постигане на 
социална справедливост. 

„Каритас Русе” оказва съдействие на Католическата църква в Никополска епархия в 

усилията й да изгради едно общество, основано на вярата и да помогне на гражданите от 

епархията да изпълнят своите морални задължения. В своята работа организацията се води 

от християнските ценности и принципи на състрадание, милосърдие, благотворителност, 

облекчаване на човешкото страдание и подпомагане на човешкото развитие и 

достойнство; подпомагане на крайно нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст, 

народност, политически възгледи и вероизповедание. 

o www.caritas-ruse.bg  

„Каритас Русе” реализира следните услуги и дейности: 

 „Милосърдие” – дневен център за деца с увреждания - Русе 

 „Добрият самарянин” – приют за бездомни хора - Русе 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни хора - Русе 

 „Том Сойер” – център за обществена подкрепа - Русе 

 Центрове за домашни грижи (в Белене, Русе, Бърдарски геран, Гостиля) 

 Проект „Кухня на колела” (част от центъра за Домашни грижи - Русе) 

 „Св. Винкенти“ – център за социална рехабилитация и интеграция за деца и 
младежи с увреждания – Беленe 

 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск – 
Ореш 

 Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск – 
Малчика 

 Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на домашно насилие 

 Помощ при бедствия 
 
Повече за дейността на „Каритас Русе“ може да видите в Годишния отчет за 2016 г. 

http://www.caritas-ruse.bg/
http://caritas.bg/Documents/AnnualReport/Caritas-Ruse/2016.pdf
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„Каритас София“ е благотворителна организация на 

Католическата Апостолическа екзархия в България, създадена 

през 1993 г. да извършва милосърдни дела от нейно име и да 

възпитава в уважение и любов. Организацията има изградени доброволчески енорийски 

структури: „Каритас Пловдив“, „Каритас Бургас“, „Каритас Малко Търново“ и „Каритас 

Куклен“. 

 

Уповавайки се на християнските ценности, „Каритас София“ подпомага най-уязвимите 

членове на българското общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без 

оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. „Каритас 

София“ е изразител на Социалното учение на Католическата църква, следвайки думите на 

Христос „Каквото сте сторили на моите най-малки братя и сестри, мене сте го сторили”, 

организацията полага грижи за най-страдащите, така, както биха се погрижили за Него.  

 
„Каритас София“ реализира дейности в населените места, където е представена 

Католическата Апостолическа екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, 

Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. 

Тунджа) и Харманли, и оказва подкрепа на: стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и 

семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно 

положение, бездомни хора. „Каритас София“ е член на Национална католическа 

федерация „Каритас България”. 

 
„Каритас София“ поддържа следните стационарни грижи: 

 1 дневен център за стари хора 

 1 дневен център за възрастни хора с увреждания 

 1 център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания 

 4 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства 

 1 център за подкрепа на бездомни хора 

 1 социален център за жени в неравностойно положение 

 1 център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци и търсещи убежище 
 

Мобилната ни теренна работа се изразява в: 

 3 екипа за домашни грижи за стари хора 

 2 екипа за грижа на улицата за бездомни хора 

 1 екип за контрол и превенция на туберкулозата сред бездомни, роми, инжекционно 
употребяващи наркотици и хора с алкохолна зависимост, деца в риск 

 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца и възрастни бежанци 
 
 
Повече за дейността на „Каритас София“ може да видите в Годишния отчет за 2016 г. 

http://caritas.bg/Documents/AnnualReport/Caritas-Sofia/2016.pdf
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Приложения 

 
 

 
 
 
 
 
 
За повече информация и за това как да бъдете съпричастни с инициативите за тазгодишния Ден на 
Каритас, може да се обърнете към организацията на „Каритас“ във Вашето населено място. Рекламни 
материали може да получите от Вашата епархийна „Каритас“ организация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните 
 

 Ръководство за организиране на благотворителни инициативи 
на „Каритас“ 

 

 „Разпнатият Балкан“, филм на Клод Соважо и Мари-Анж Донзе 
 

 Етичен кодекс на „Каритас“ 
 

 Кодекс за поведение на персонала 
 

 Плакат за Деня на Каритас 
 

 Листовка за Деня на Каритас 
 

 Календар – 2018 г. 
 

http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/POSLANIE_NA_PAPA_FRANCISK_ZA_DENYA_NA_BEDNITE.PDF
http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/rakovodstvo_za_organizirane_na_blagotvoritelni_initsiativi.PDF
http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/rakovodstvo_za_organizirane_na_blagotvoritelni_initsiativi.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=ZVcoRCkh7i4
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Caritas-Code-of-Ethics.pdf?x55678
http://caritas.bg/cms/wp-content/uploads/2017/06/2014-Code-of-Conduct-for-staff.pdf?x55678
http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/plakat-den-na-caritas-2017_final.pdf
http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/listovka-den-na-carites_2017_final.pdf
http://www.caritas.bg/Documents/Caritas-day/2017/caritas-glava-za-kalendar-2018_final.pdf
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